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LMU har hatt følgende medlemmer i løpet av studieåret: 
 
Studenter: Hanna Price-Stephens, Camilla Lund, Jan Kristian Jacobsen, Tina Tran 
Ansatte: Marianne Schram (høyskolelektor), Geir Inge Lien (administrasjonssjef), Arnt Nordli 
(høyskolelektor), Lene Bye Lorentzen (Studieadministrasjonen)  
 
Vararepresentanter for ansatte har vært: Kari Krogstad (Studieadministrasjonen), Monica 
Donovan Larsen (Teknisk administrasjon) og Mirjam Dahl Bergsland (førsteamanuensis) 
Vararepresentantene for studentene har vært: Ole-Fredrik Wanderås 
 
Som observatører har Studentparlamentet ved DMMH og Studentsamskipnaden i Trondheim 
deltatt. 
 
Det ble holdt tre LMU-møter i løpet av studieåret. Alle innkallinger og protokoller er publisert 
på høyskolens hjemmeside.  
 
Lene Bye Lorentzen var leder for utvalget dette studieåret. 
 
Saker som er behandlet i løpet av studieåret: 

- Temaet om rett til individuell tilrettelegging for studenter ble diskutert. Etter ønske 
fra LMU ble det holdt et innlegg om tilrettelegging av Elinor J. Olaussen, rådgiver 
hos Universell, på personalmøte for de ansatte.  

- En offensiv markedsføring av energidrikken Redd Bull i kantina, ble stoppet etter 
at saken var oppe i LMU. Energidrikken har vært omdiskutert som helseskadelig 
for barn og ungdom. 

- Oppussing og ombygging av bibliotek og lesesal har vært tema i flere møter. Best 
mulig utnyttelse av arealet, for å få gode og varierte arbeidsplasser for studenter, 
har vært diskutert. Innredningsløsninger og materialvalg har også vært tema ved 
planlegging av nytt bibliotek.  

- En selvevaluering av læringsmiljøutvalget var bestilt av KD. Skjema ble 
gjennomgått og sendt inn. 

- Retningslinjer for å kunne ta med små barn i undervisningen er utarbeidet ved 
DMMH. LMU diskuterte saken og ga sine innspill før endelige retningslinjer ble 
utarbeidet.  

- Resultatene fra Studiebarometeret ble presentert og diskutert i LMU. 
- Oppsummering av helsesøstertilbudet ved DMMH.  



- Revidering av handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne.   
 
 
Det har i studieåret 2017/18 vært rapportert inn 3 ulike skader på studenter i 
forbindelse med skolerelatert aktivitet. 2 av ulykkene har skjedd under 
skiundervisning på Frøset. En skade skjedde på et undervisningsrom. Det er gjort 
endringer på undervisningsrommet, slik at ikke samme uhell skal kunne skje på 
nytt. Skadene er meldt inn til NAV. 

 
 
 
  
 
 
 
 
DMMH, 14. september 2018.  
Geir Inge Lien 
Sekretær i LMU 


